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Lietuvos Respublikos Seimas,
pabrėždamas, kad 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijos Respublikoje vykę prezidento
rinkimų rezultatai buvo suklastoti;
atkreipdamas dėmesį, jog nei viena tarptautinė organizacija nėra pripažinusi visų
Baltarusijoje iki šiol vykusių parlamento ir prezidento rinkimų kaip laisvų ir sąžiningų; iškart po
rugpjūčio 9 d. prasidėję taikūs Baltarusijos gyventojų protestai buvo pradėti malšinami brutalia
jėga, dėl kurios tūkstančiai protestuotojų buvo suimti, sužeisti, yra žuvusių;
primindamas, kad saviraiškos ir demokratijos laisvės bei teisės Baltarusijoje valdžios yra
kryptingai varžomos pastaruosius dešimtmečius, o opozicijos atstovai šalyje reguliariai suimami
ar kitais būdais persekiojami;
palankiai vertindamas, Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pateiktą planą
Baltarusijai – skubiai deeskaluoti situaciją ir nutraukti brutalios jėgos panaudojimą, skubiai
paleisti visus suimtus protesto dalyvius ir nutraukti jų persekiojimą, pradėti valdžios dialogą su
savo piliečiais;
visapusiškai palaiko baltarusių tautos apsisprendimą kurti savo šalies ateitį pagal
demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principus, kas užtikrintų Baltarusijos laisvę,
nepriklausomybę bei spartesnį suartėjimą su Europos Sąjunga;
kreipiasi į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos,
Europos Parlamento vadovus, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių nacionalinius
parlamentus ir vyriausybes ir:
1) ragina nepripažinti 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje vykusių rinkimų rezultatų, o
Aleksandro Lukašenkos legitimiu Baltarusijos vadovu;
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2) kviečia reikalauti naujų, skaidrių ir demokratines procedūras atitinkančių Baltarusijos
prezidento ir parlamento rinkimų, nutraukti prievartos naudojimą prieš taikius demonstrantus,
nedelsiant paleisti visus kalinamus opozicijos bei pilietinės visuomenės atstovus, užtikrinti
spaudos, susirinkimų ir kitas politines bei pilietines laisves Baltarusijoje;
3) siūlo nedelsiant sudaryti Europos Sąjungos tarpininkavimo misiją Baltarusijai, kuri
padėtų išspręsti politinę krizę ir sureguliuoti konfliktinę situaciją;
4) ragina įvesti sankcijas Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems ar prisidėjusiems prie
Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatų klastojimo, pilietinių ir žmogaus teisių pažeidimų
Baltarusijoje;
5) siūlo patvirtinti Europos globalaus žmogaus teisių sankcijų režimą, numatantį Europos
Sąjungos mastu ribojančias priemones, kaip draudimą atvykti ir lėšų įšaldymą asmenims, už
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus ir kitus nusikaltimus;
6) skatina aktyviai remti ir teikti tiesioginę paramą baltarusių nevyriausybinėms
organizacijoms ir bendruomenėms, iškilus būtinybei suteikti Baltarusijos piliečiams reikiamą
prieglobstį ES šalyse, apriboti bet kokią finansinę ar kitokią paramą valstybinėms Baltarusijos
institucijoms.
7) ragina surengti neeilinį Europos Vadovų Tarybos posėdį situacijai Baltarusijos
Respublikoje aptarti, įskaitant ir visos Europos Sąjungos embargo Baltarusijos atominės
elektrinės Astrave gaminamai elektrai klausimą.
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